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zondag ’2e in de Advent’
‘Popule Sion’
‘Volk van Sion, ziet! De heer zal komen..’
Psalm 80: 2
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tijdens deze eredienst mogen geen foto’s worden gemaakt
onze vaste fotograaf maakt, zo nodig foto’s
wanneer u niet gefotografeerd wilt worden
neemt u dan plaats in de banken onder het orgel

bij de liturgische bloemschikking

Advent
de tijd voor Kerst als voorbereiding op de komst van het licht,
dat de duisternis zal overwinnen.
we hebben ervoor gekozen dit in onze schikking te benadrukken,
dus van donker naar licht.
de kleur van de 1e advent is heel donkerpaars,
en die kleur wordt steeds lichter, tot het met Kerst wit is.
verdere symbolen:
de stronk, verwijzing naar de tronk van Isaï, de stam van David,
de dorre bladeren, mensen als afgevallen bladeren,
met alle winden meegewaaid.
het groene mos, als teken van hoop ..

mensen verwaaid door de wind
zien uit
in donkere dagen
naar licht
naar leven
een nieuw begin
VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 80: 1, 2

(wij gaan staan)

- bemoediging
v Onze hulp is de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen de werken van zijn handen.
- lied 455: 2
(wij gaan zitten)
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- smeekgebed
- kyrië
v Heer ontferm U
v Christus ontferm U
v Heer ontferm U over ons

a Heer, ontferm U
a Christus ontferm U
a Heer ontferm U over ons

DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- moment met de kinderen
- projectliedlied

- lezing Maleachi 3: 1 - 4
- lied 126
- lezing Lucas 3: 1 - 6
- lied 439: 1, 4
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 456b: 1a, 3v, 4m, 5v, 6m, 8a
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Pastoraat
2e rondgang, Diaconie

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 445: 1, 4

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 50
VANDAAG

16.30

Levende Adventkalender

Kaaistraat 29

ma

10 dec

19.45

Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

wo

12 dec

14.45
19.00

‘Zingen in het Gasthuis’
Levende Adventkalender

St. Catharina Gasthuis
Reede 61

do

13 dec

20.00

‘Alles wat Ademt’

Catharijnekerk
(hoofdingang)

vr

14 dec

19.00

Levende Adventkalender

Krammer 50

zo

16 dec

16.30

Levende Adventkalender

Burg. v.d. Blinklaan 11a

___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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